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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η διεύρυνση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης στο πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νέων νομικών βάσεων και 
κειμένων που άπτονται συναφών με την εξωτερική πολιτική τομέων (εξωτερική δράση 
και ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ), απαιτεί τη διαμόρφωση μιας νέας διοργανικής ισορροπίας και 
συνεργασίας η οποία θα διασφαλίσει τη συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης 
καθώς και τον προσήκοντα δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

2. εκτιμά ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος/ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής είναι αρμόδιος για την 
ανάπτυξη, την οργάνωση, τον συντονισμό και την εφαρμογή των εξωτερικών σχέσεων, 
μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ, και ότι λογοδοτεί ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

3. τονίζει ότι τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος/ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής οφείλει όχι μόνο να σέβεται τις αρχές που 
περιέχονται στα άρθρα 2, 3 και 21 Συνθήκης ΕΕ αλλά και να σέβεται πλήρως τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

4. αναμένει ότι τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της ΕΕ θα συνεργάζονται απευθείας με 
τις επιτροπές και τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για την 
ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ·

5. θα επιδιώξει, μεταξύ άλλων και μέσω της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων, την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών 
μελών όσον αφορά την υποστήριξή τους για πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής·

Οι σχέσεις του Κοινοβουλίου με τον Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής

6. επιμένει ότι πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τον διορισμό του πρώτου Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής, καθώς και για κάθε άλλο ενδιάμεσο διορισμό· τονίζει ότι ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος/ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής λογοδοτεί πλήρως και απευθείας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

7. επαναλαμβάνει ότι η μελλοντική θητεία του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής θα αντλεί τη νομιμότητά της απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
ότι οι δύο θητείες του στην Επιτροπή και το Συμβούλιο θα είναι αδιαχώριστες και θα 
ασκούνται σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους· επομένως, τον/την καλεί να συνεχίσει την 
τρέχουσα πρακτική και να εμφανίζεται τακτικά ενώπιον της Ολομέλειας του 
Κοινοβουλίου και ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ, καθώς και να 
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συμμετέχει σε συνεδριάσεις, προκειμένου να έχει τακτικές, συστηματικές και 
ουσιαστικές διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και τα αρμόδια όργανά του, και να 
διασφαλίζει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την εγκυρότητα της εξωτερικής πολιτικής της 
Ένωσης·

8. είναι της άποψης ότι η συζήτηση με τον Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής 
όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ για το 
επόμενο έτος συνιστά ιδανική ευκαιρία για να διατυπώνει το Κοινοβούλιο τη γνώμη του 
στην αρχή κάθε έτους· είναι της άποψης ακόμη ότι έξι μήνες αργότερα πρέπει να 
προγραμματίζεται μια συζήτηση επί της προόδου εφαρμογής·

9. προσδοκά από τον Ύπατο Εκπρόσωπο ή τον/την εκπρόσωπό του να στηρίξει την 
τρέχουσα πρακτική της εμφάνισης της Προεδρίας της Ένωσης ενώπιον της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων με σκοπό την ενημέρωση της τελευταίας για τα αποτελέσματα 
των μηνιαίων συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων – σε συμφωνία με 
το καθήκον του Ύπατου Εκπροσώπου να υλοποιεί την ΚΕΠΠΑ της Ένωσης και να 
προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (άρθρο 18, παράγραφοι 2 και 3 της 
Συνθήκης ΕΚ)·

10. ζητά από τον εκπρόσωπο του Ύπατου Εκπροσώπου που προεδρεύει της Επιτροπής 
Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) να εμφανίζεται τακτικά ενώπιον της κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να την ενημερώνει για τα τρέχοντα 
θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις της ΕΠΑ·

11. ζητά από τους ειδικούς εντεταλμένους του Ύπατου Εκπρόσωπου (όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 33 της ενοποιημένης Συνθήκης ΕΕ) να εμφανίζονται ενώπιον της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων και ενώπιον κάθε άλλης συναφούς επιτροπής εφόσον και όποτε
τους ζητείται·

12. προσδοκά ότι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ-EEAS) 
θα προσδώσει μεγαλύτερη σαφήνεια στα κριτήρια επιλογής, διορισμού και αξιολόγησης 
των Ειδικών Εντεταλμένων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού και του σκοπού 
των καθηκόντων τους, της διάρκειας της θητείας τους, και του συντονισμού και της 
συμπληρωματικότητας με τις μελλοντικές αντιπροσωπείες της Ένωσης

Αλληλεπίδραση Συμβουλίου-Κοινοβουλίου-Επιτροπής όσον αφορά την εξωτερική πολιτική

13. είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει συστηματικότερα να υιοθετεί
θέσεις σε κάθε διαδοχικό στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΚΕΠΠΑ και της
ΕΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης και της λήψης αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη 
στρατιωτικών δυνάμεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (όπως προβλέπεται για τις 
μάχιμες μονάδες της ΕΕ) ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να λαμβάνει 
υπόψη του τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις κοινές θέσεις και δράσεις, 
ενισχύοντας έτσι τη δημοκρατική τους νομιμότητα·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε όλες 
τις πτυχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·
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15. αποφασίζει να ορίσει την τήρηση των αρχών που περιέχονται στα άρθρα 2, 3 και 21 της 
Συνθήκης ΕΕ και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων ως βασικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ· αναθέτει στην αρμόδια 
επιτροπή του την παρακολούθηση της αποτελεσματικής τήρησής τους·

16. ζητά την αναπροσαρμογή της διοργανικής συμφωνίας Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
που προσδιορίζει τις εργασιακές τους σχέσεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της από κοινού πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες βάσει 
των άρθρων 15 και 295 της ενοποιημένης Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ και του άρθρου 
36 της ενοποιημένης Συνθήκης ΕΕ·

17. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της δημοκρατικής εγκυρότητας και διαφάνειας των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, κυρίως με την 
κατοχύρωση μιας τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του 
ΕΟΑ, της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
κοινοβουλευτικής Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, και με την αναγνώριση στον 
Πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας της δυνατότητας διαβούλευσης με το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑ·

Κοινοβούλιο και ΕΥΕΔ

18. επισημαίνει την ανάγκη για διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο ολόκληρης της 
διαδικασίας και υπενθυμίζει το δικαίωμά του να κληθεί να γνωμοδοτήσει για την ίδρυση 
της ΕΥΕΔ, δυνάμει του άρθρου 26 της ενοποιημένης Συνθήκης ΕΕ και να συμμετέχει 
πλήρως στις προπαρασκευαστικές εργασίες· είναι της γνώμης ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να 
υπαχθεί διοικητικά στην Επιτροπή και παραπέμπει στην υπό εκπόνηση έκθεσή του για το 
συγκεκριμένο θέμα·

19. γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προσκαλεί τους Επικεφαλής των Αντιπροσωπειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες να εμφανίζονται ενώπιον της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων·

Οι σχέσεις του Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά την εξωτερική 
πολιτική

20. επιδοκιμάζει τις διατάξεις για στενότερη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας· τονίζει την ανάγκη για 
στενότερη συνεργασία των συναφών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα
εθνικά κοινοβούλια, που θα βασίζεται στην τρέχουσα πρακτική των συνεδριάσεων των 
προέδρων των επιτροπών εξωτερικών υποθέσεων, άμυνας και ευρωπαϊκών υποθέσεων 
των εθνικών κοινοβουλίων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του 
Κοινοβουλίου· παραπέμπει στην υπό εκπόνηση έκθεσή του για το συγκεκριμένο θέμα·

Οι απόψεις του Κοινοβουλίου για διεθνείς συμφωνίες που αφορούν την εξωτερική πολιτική

21. επικροτεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα έχει πολύ ευρύτερες εξουσίες συναίνεσης 
σχετικά με διεθνείς συμφωνίες, και ιδίως σχετικά με όλες εκείνες τις συμφωνίες όπου για 
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εσωτερικούς σκοπούς χρησιμοποιείται η τακτική νομοθετική διαδικασία · τονίζει ότι 
όλες οι μελλοντικές «μικτές» συμφωνίες που συνδυάζουν στοιχεία της ΚΕΠΠΑ και 
στοιχεία άσχετα προς την ΚΕΠΠΑ, πρέπει να διεκπεραιώνονται σύμφωνα με μία μόνο 
νομική βάση, η οποία πρέπει να είναι εκείνη που έχει άμεση σχέση με το βασικό θέμα 
της συμφωνίας· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα γνωμοδότησης σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις εκτός από εκείνες στις οποίες η συμφωνία συνδέεται αποκλειστικά 
με την ΚΕΠΠΑ·

Οι απόψεις του Κοινοβουλίου για τον ρόλο της Ένωσης σε διεθνείς οργανώσεις

22. καλεί τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με τους εταίρους τους στην ΕΕ και με τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής προτού λάβουν στρατηγικές αποφάσεις 
στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ιδίως σε πολυμερείς οργανώσεις, προκειμένου οι 
θέσεις τους όσον αφορά τις στρατηγικές αποφάσεις να είναι συνεκτικές και να μην 
επηρεάζουν τη σύγκλιση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ ούτε να υπονομεύουν την 
αξιοπιστία της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή ενώπιον τρίτων χωρών· υπενθυμίζει ως προς 
αυτό ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται 
μεταξύ τους και να επιδεικνύουν αμοιβαία αλληλεγγύη·

23. καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ να βελτιώσουν τον συντονισμό τους στο πλαίσιο αυτό προκειμένου να ενισχύσουν 
την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή, και 
μακροπρόθεσμα να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν έδρα για την ΕΕ στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας·

24. συνιστά επείγουσα επανεξέταση και ενίσχυση του νομικού καθεστώτος της Ένωσης σε 
διεθνείς οργανώσεις μόλις τεθεί σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας και η Ένωση 
διαδεχθεί τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες·

Χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΑ στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας και ρόλος του 
Κοινοβουλίου

25. είναι της άποψης ότι όλες οι εξωτερικές δράσεις της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων 
των δράσεων στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΠΑΑ αλλά εξαιρουμένων όλων των 
στρατιωτικών δαπανών) πρέπει στο μέλλον να χρηματοδοτούνται από τον κοινό 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. προτείνει την πλήρη και αυτεπάγγελτη συμμετοχή των προέδρων ή/και των εισηγητών 
των αρμόδιων για την εξωτερική δράση επιτροπών του Κοινοβουλίου στις 
δραστηριότητες της νέας επιτροπής συνδιαλλαγής που προβλέπεται για τη νέα 
διαδικασία του προϋπολογισμού·

27. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο για την εσωτερική του 
οργάνωση και τη συνοχή των εργασιών του· θα συνεχίσει επομένως να εφαρμόζει τη 
δοκιμασμένη πρακτική του όσον αφορά τη συγκρότηση και λειτουργία υποεπιτροπών 
που υπάγονται στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων·

28. παραπέμπει στην υπό εκπόνηση έκθεσή του για το συγκεκριμένο θέμα.
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